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ISOblow STANDARD 230

ISOblow STANDARD je velmi výkonný vyfoukávací stroj 
ke zpracování celulózové izolace a dalších schválených 
volných a sypkých izolačních materiálů. Plnění se 
provádí přes plnicí klapku. Pro přepravu lze nástavec 
sejmout. Dvě řezací hřídele ve spodní části zásobníku 
zajišťují velmi dobré uvolnění celulózy. Obsluhu zařízení 
ISOblow STANDARD a regulaci množství materiálu a 
vzduchu zajišťuje rádiové dálkové ovládání ISOCELL. 
Množství materiálu se reguluje přes elektronické 
šoupě materiálu prostřednictvím rádiového dálkového 
ovládání. To umožňuje rovnoměrné dopravní množství 
i při malých tloušťkách izolace. Dvě pneumatická kola 
a optimální rozložení hmotnosti umožňují snadnou 
přepravu (stačí na ni jedna osoba).

DÁLKOVÝ RÁDIOVÝ OVLADAČ ISOCELL:

Regulace množství vzduchu a materiálu rádiem

Výhody

Velký zásobník s dvěma řezacími hřídelemi 

Snadné plnění přes plnicí klapku 

Nástavec je snímatelný 

6komorová propust s těsnicími chlopněmi z pryže odolné proti otěru. 

Bez ztráty tlaku – minimální opotřebení 

Zpětné klapky chrání dmychadlo před zpětným hromaděním 

Snadná obsluha rádiovým dálkovým ovládáním 

Množství materiálu regulovatelné přes rádiové dálkové ovládání - 

elektronické šoupě materiálu 

Díky frekvenčním měničům snadná regulace množství materiálu a vzduchu 

Odvzdušnění propusti 

Snadná přeprava díky velkým pneumatickým kolům 

Světelný proud 2x 230 V 

Možné odsávání v kombinaci s odsávacím barelem ISOCELL 

Ke zvýšení vzduchového výkonu je možné připojení zesilova stanice
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ISOblow STANDARD 230
TECHNICKÉ ÚDAJE

BA
C 1090 x 810 x 1870 mm (AxBxC)

250 kg

380 l

0,75 kW

1,1 kW

 - - -

- - -

- - -

3 x 1,7 kW

∑ 6,95 kW 

350 mbar

570 m³/h

2 x 230 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

Regulace množství vzduchu a materiálu 
rádiem


